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Událost týdne:   
27. dubna informoval server Aktualne.cz o prvních čtyřech syrských uprchlících, které 
Česko na základě kvót EU přijalo z Řecka. Čtyřčlenná rodina bude čekat na výsledek řízení o 
udělení azylu. Na vyřízení žádost í má stát šest měsíců. 

28. dubna zrušil odvolací soud měsíční podmíněný trest s roční zkušební dobou pro 
aktivistku Kateřinu Krejčovou, která byla obviněna z napadení a zranění policisty během 
zákroku na pražském Václavském náměstí v červenci 2015. Žena se tehdy vrhla na policistu, 
který zatýkal jejího přítele. Podle soudu však obviněná nejednala s úmyslem zranit 
příslušníka policie, což se jí ostatně ani nepodařilo. Soudkyně její zákrok hodnotila  spíše 
„ objetí.“  Vedení pražské policie se však za policistu postavilo. Její ředitel Miloš Trojánek 
prohlásil, že „ jakékoli jednání… směřuj ící k maření úkonu policisty coby úřední osoby 
považuj i za absolutně nepřijatelné.“  

28. dubna zveřejnila Asociace pro mezinárodní otázky Agendu pro českou zahraniční 
polit iku 2016. Autoři v dokumentu zhodnotili vývoj zahraniční polit iky v loňském roce, kde 
mezi pozit iva zařadil i zahájení strategického dialogu s Německem, postup ve vztahu s Jižní 
Koreu či vymizení sporů o ekonomickou diplomacii mezi ministerstvy. Za nový problém 
v této oblasti AMO označila prezidenta Miloše Zemana, jehož výroky a chování dle analytiků 
poškozují pověst ČR. 

28. dubna bylo dokončeno kolo podpisů nové koaliční smlouvy na pražské radnici. Koalici 
budou opět tvořit  členové ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). Téhož dne byli do 
rady města dovoleni chybějící členové-Karel Grabein Procházka (Ano), Irena Ropková, 
Daniel Hodek (oba ČSSD) a Petra Kolínská, která zaujala post náměstkyně primátorky.  

28. dubna informoval Jiří Šesták, místopředseda senátního výboru pro l idská práva, že 
návrh na zrušení části zákona, díky kterému mohla policie uzavřít  Hradčanské náměstí 
během návštěvy čínského prezidenta, a tak zabránila konání povolené demonstrace proti 
porušování l idských práv v Číně, podepsalo osmnáct senátorů. Podle Šestáka dotčené 
nařízení porušuje „ ochranu ústavou garantovaných práv ve správním řízení.“  Většina 
signatářů je z klubů KDU-ČSL a STAN. 

29. dubna zveřejnilo ministerstvo vnitra statist iky týkající žádostí o azyl v  ČR. Během 
prvních tří měsíců roku 2016 bylo evidováno 415 žádostí, o 24 méně než ve stejném období 
loňského roku. Nejvíce žadatelů pocházelo z Ukrajiny (125), na druhém místě byli se 107 
žádostmi žadatelé z Iráku. 

29. dubna odletělo 30 českých policistů do Řecka, aby se zapojil i do evropské agentury 
Frontex, kde budou asistovat při vracení a převozu uprchlíků zpět do Turecka. V Řecku již 
předtím působilo dalších jedenáct českých policistů.  

Telegraficky 
- Dne 27. dubna odsoudila vláda na svém zasedání útoky vandalů, kteří v průběhu 

předchozího víkendu v Praze postříkali několik podniků, které podporují tzv. „ hate-
free“  kulturu, tedy toleranci vůči menšinám a uprchlíkům.  

- Dne 27. dubna informoval premiér Bohuslav Sobotka, že se se zástupci ostatních 
koaličních stran dohodl  na zvýšení penzí během roku 2017 průměrně o 200 korun. 

- Dne 30. dubna byl novým plzeňským biskupem vysvěcen Tomáš Holub.  
- Dne 1 . května uvedl v projevu premiér Bohuslav Sobotka, že chce situaci v  českém 

zdravotnictví a školství řešit zvýšením tarifních platů lékařů, zdravotních sester a 
učitelů o 10 % . 


